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Účel směrnice: Stanovení postupu při přidělování obecních bytů. 

Rozsah směrnice 

(komu je směrnice určena): 

Směrnice je určena zaměstnancům odboru MJP, kteří se podílejí na procesu přidělování obecních bytů a 

externím žadatelům. 

Cíle a způsob hodnocení – pro následné 

měření/řízení výkonnosti procesu: 
Stanovení postupu a pravidel při přidělování obecních bytů. 

Vymezení rizik a možností pro jejich ošetření: Nedodržení stanoveného postupu. 

Obsah: 

1. Proces přidělování obecních bytů  

1.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

1.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

1.3. Popis postupu/procesu – formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

2. Shrnutí odkazů na interní a externí dokumentaci (šablony a formuláře) 

3. Přílohy 

Příloha č. 1 – formulář Žádost o přidělení obecního bytu 

Příloha č. 2 – rozhodující ukazatele pro hodnocení žádosti o nájem bytu 

Příloha č. 3 – potvrzení o bezdlužnosti 

Základní pojmy/ 

seznam zkratek: 

Obecní byt – byt ve vlastnictví města Šumperka 

Žadatel - občan ČR nebo občan jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území ČR, který se uchází o nájem bytu, 

je starší 18 let, 

Odbor MJP - odbor majetkoprávní Městského úřadu Šumperk 

Referent – zaměstnanec odd. správy domovního majetku odboru MJP 

Komise MJP – komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností Rady města Šumperka 

RM - Rada města Šumperka 

Náhradní byt – viz popis krok 3. 

Historie dokumentu: 

Verze 

dokumentu: 
Ze dne: 

Změna nabývá 

účinnosti dne: 

Změna 

schválena usn. 

RM č. 

Změna 

na straně: 
Popis změny: 
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001 31.08.2017 - - - první verze dokumentu 

002 07.03.2019 08.03.2019 383/19 

1 změna počtu příloh, změna v pojmu „žadatel“ 

4 - 5 změna v popisu kroku 5. 

7 vypuštění kroku 17. 

Příloha č. 1 přidání informační povinnosti 

Příloha č. 3 nově přidáno 
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1. Proces přidělování obecních bytů 

1.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

 

Začátek

1.

Uvolnění 

obecního 

bytu

4.

Zveřejnění 

nabídky

na pronájem 

obecního bytu

2.

Bude volný obecní 

byt přidělen jako 

náhradní byt?

3.

Přidělení 

náhradního 

bytu

5.

Podání 

žádosti

6.

Zaevidování 

žádostí

7.

Posouzení 

žádostí

8.

Splňuje žadatel 

podmínky?

10.

Hodnocení 

žádostí

1.

9.

Informování 

žadatele

o vyřazení 

žádosti

1.

11.

Navržení RM 

schválení 

žadatele

13.

Uložení 

výsledků

12.

Byl navržený 

žadatel RM 

schválen?

14.

Zaslání 

oznámení

o přidělení 

nájmu bytu

16.

Předání bytu 

do užívání

15.

Uzavřel schválený 

žadatel nájemní 

smlouvu?

Konec

NE

ANO

ANO

NE

ANO ANO

NE

dle povahy 11. nebo Konec

Příloha č. 1

formulář

Žádost o přidělení 

obecního bytu

Příloha č. 2

Rozhodující ukazatele

pro hodnocení žádosti

o přidělení obecního 

bytu
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1.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

 

Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

1. Uvolnění obecního bytu referent     2. 

2. 
Bude volný obecní byt přidělen jako náhradní 

byt? 
referent 

žádost na 

přidělení 

náhradního bytu 

 

jednoznačné 

určení zda se 

jedná o řešení 

bytové náhrady či 

nikoliv 

 
ANO – 3. 

NE – 4. 

3. 

Přidělení náhradního bytu 
RM na základě návrhu odboru MJP schvaluje přidělení 

náhradního bytu z důvodů na straně občana (zdravotní, 

finanční, velikost bytu, obnovení nájemního vztahu 

po nápravě nedostatků spojených s užíváním bytu apod.).  

Po  schválení v RM je uzavřena nájemní smlouva. 

referent řešení situace 
dle termínu 

jednání RM 
usnesení RM  15. 

4. 

Zveřejnění nabídky na pronájem obecního bytu 
Volný obecní byt na pronájem je zveřejněn za stanovených 

podmínek na úřední desce MěÚ Šumperk, v periodiku 

Zpravodaj a na internetových stránkách města 

(www.sumperk.cz). 

referent volný byt 
dle realizačních 

možností 

zveřejněná 

nabídka 
 5. 

5. 

Podání žádosti 
Žádost o přidělení obecního bytu podává žadatel  

na předtištěném formuláři, který je dostupný na odboru MJP 

a na internetových stránkách www.sumperk.cz v sekci 

Občan\byty\. Žádost podává žadatel osobně na odd. správy 

domovního majetku odboru MJP MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 

Šumperk (kancelář č. 410), a to vždy do termínu určeného 

v oznámení a návrhu komise pronajmout obecní byt. Za den 

rozhodný pro podání žádosti se považuje den fyzického 

převzetí žádosti MěÚ Šumperk. 

V případě, že je uveřejněno více nabídek na volné byty, může 

žadatel podat pouze jedinou žádost na jeden byt. 

Žádost může podat pouze žadatel, který: 

• nevlastní byt nebo dům s bytem a není spoluvlastník bytu 

nebo domu s byty/bytem a nemá uzavřený nájemní vztah 

na dobu neurčitou k jinému bytu (v případě manželů, musí 

splňovat podmínku oba manželé), 

• nevede soudní spor týkající se vypořádání dalšího užívání 

žadatel 

příloha č. 1 

formulář Žádost 

o přidělení 

obecního bytu 

 žádost K=zaměstnancem MJP  6. 

http://www.sumperk.cz/
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

bytu nebo domu po rozvodu manželství, 

• není evidován jako dlužník ve vztahu k městu Šumperku 

(v případě žadatele, který o byt žádá společně se svým 

manželem, partnerem, musí tuto podmínku splňovat 

všechny osoby, které budou společně s žadatelem 

bydlet). 
• prokáže, že jeho příjmy postačují k úhradě nájemného, 

služeb spojených s užíváním bytu. 

V případě manželů musí být žádost podána společně oběma 

manželi, kteří byt budou užívat společně. Podmínky přidělení 

obecního bytu se posuzují vždy u toho z manželů, u nějž 

posouzení vychází jako přiznivější.  V případě, že je žádost 

podána společně více osobami, se podmínky přidělení 

obecního bytu posuzují pouze u jedné z těchto osob, a to u té, 

u níž posouzení vychází jako příznivější. 

K žádosti žadatel doloží: 

• odůvodnění podání žádosti o přidělení obecního bytu, 

• potvrzení o bezdlužnosti ne starší 1 měsíc (viz příloha 

č. 3). 

Při podání žádosti žadatel  předloží k ověření: 

• potvrzení evidence obyvatel odboru správního a vnitřních 

věcí MěÚ Šumperk o přesném datu, od něhož má trvalý 

pobyt v Šumperku  ne starší 1 rok, o které si žádá sám 

na vlastní náklady, 

• pracovní smlouvu, dokladu o jmenování nebo o volbě 

do funkce, v případě podnikajícího žadatele  živnostenské  

oprávnění nebo jiného oprávnění k podnikání, nebo 

doklad o příspěvku na péči, tento doklad musí být platný 

ke dni podání žádosti, 

• doklad o výši čistého průměrného příjmu žadatele 

za poslední 3 měsíce od podání žádosti a dalších osob, 

které budou ev. s žadatelem bydlet, doklad z finančního 

úřadu o příjmech žadatele, který je podnikatelem, 

za předcházející kalendářní rok, nebo čestné prohlášení 

o výši průměrného měsíčního čistého příjmu u žadatele, 

který zahájil podnikání v roce podání žádosti, 

• doklad o způsobu současného bydlení (nájemní smlouva, 

kupní smlouva apod.). 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

6. 
Zaevidování žádostí 
Žádosti o nájem bytu eviduje odbor MJP. 

referent  žádosti 
do 7 dnů 

od podání žádosti 
evidovaná žádost  7. 

7. 

Posouzení žádostí 
Komise po uplynutí termínu stanoveného v oznámení 

posoudí přijaté žádosti a podle pravidel určených touto 

směrnicí žádosti posoudí, zda splňují dané podmínky. 

komise MJP 

příloha č. 2 

Rozhodující 

ukazatele 

pro hodnocení 

žádosti o nájem 

bytu 

dle termínu 

jednání komise 

Zápis z jednání 

komise 
 8. 

8.  Splňuje žadatel podmínky? komise MJP 
pravidla 

hodnocení 
  

jednoznačné 

určení, zda žadatel 

splňuje podmínky 

či nikoliv 

   
ANO – 10. 

NE – 9.  

9. 

Informování žadatele o vyřazení žádosti 
1. Žadatel je o vyřazení žádosti písemně informován. 

2. Žádost se vyřadí: 

a) nesplňuje-li žadatel podmínky pro podání žádosti dle této 

směrnice, 

b) na vlastní žádost žadatele, 

c) zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své 

žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho 

neoprávněně zvýhodní, 

d) v případě úmrtí žadatele. 

referent 

žádost 

nesplňující 

podmínky 

po zjištění, že 

žadatel nesplňuje 

podmínky 

informování 

žadatele 
I=vedoucí MJP KONEC 

10. 

Hodnocení žádostí 
Evidované žádosti o nájem bytu se postupně seřazují 

do seznamu podle počtu bodů přiřazených na základě kriterií 

uvedených v příloze č. 1. 

komise MJP 
žádost splňující 

podmínky 

dle termínu 

jednání komise 
seznam žádostí  11. 

11. 
Navržení RM schválení žadatele  
Komise MJP předloží RM ke schválení uzavření nájemní 

smlouvy s navrženým žadatelem. 

komise MJP 
žádost splňující 

podmínky 
 

materiál 

pro schůzi RM 
 12. 

12. 
Byl navržený žadatel RM schválen? 
Město Šumperk si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní 

smlouvu s žádným ze žadatelů o přidělení bytu. 

referent  
dle termínů 

jednání RM  
usnesení RM   

ANO – 13. 

NE  - 

dle povahy 

11. nebo 

KONEC 

13. 
Uložení výsledků 
Seznam podaných žádostí s jejich bodovým hodnocením je 

k dispozici na oddělení správy domovního majetku odboru 

referent   oznámení výsledků  14. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

MJP MěÚ Šumperk. Tento seznam nebude žadatelům zasílán 

žádným možným způsobem ani zveřejněn na webových 

stránkách města. 

14. Zaslání oznámení o přidělení nájmu bytu referent usnesení RM 

do 30 dnů 

od zveřejnění 

usnesení RM 

zaslané oznámení  15. 

15. 

Uzavřel schválený žadatel nájemní smlouvu? 
Po schválení poskytnutí nájmu bytu RM uzavře s žadatelem 

odbor MJP nájemní smlouvu, zpravidla na dobu určitou, a to 

na období jednoho roku. Smlouvu o nájmu obecního bytu 

musí žadatel uzavřít do 30 dnů od doručení písemného 

souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy. Po uplynutí této 

lhůty platnost souhlasu RM zaniká. 

referent  

do 30 dnů 

od zaslání 

oznámení 

jednoznačné 

určení, zda žadatel 

nájemní smlouvu 

uzavřel či nikoliv 

 
ANO – 16. 

NE -  11. 

16. Předání bytu do užívání referent nájemní smlouva  předávací protokol  KONEC 

1.3. Popis postupu/procesu – formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

Žadatel 

• podává žádost o nájem bytu a předloží požadované přílohy (viz krok 5.). 

Referent 

• má informaci o uvolnění bytu (viz krok 1.), 

• řeší žádost o bytovou náhradu (viz kroky 2. a 3.), 

• zveřejňuje nabídky na pronájem obecního bytu (viz krok 4.), 

• eviduje žádosti o pronájem obecního bytu (viz krok 6.), 

• informuje žadatele o vyřazení žádosti (viz krok 9.), 

• zpracovává materiál pro jednání RM (viz kroky 3. a 12.), 

• ukládá seznam podaných žádostí vč. jejich bodového hodnocení (viz krok 13.), 

• zasílá žadateli oznámení o přidělení nájmu bytu (viz krok 14.), 

• uzavírá nájemní smlouvu s žadatelem (viz krok 15.), 

• předává byt nájemci (viz krok 16.), 

Komise majetkoprávní, bytového hospodářství a živností 

• posuzuje žádosti (viz krok 7.), 

• rozhoduje o tom, zda žadatel(ka) splňuje podmínky či nikoliv (viz krok 8.), 
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• hodnotí žádosti (viz krok 10.), 

• navrhuje RM schválení žadatele (viz krok 11.). 

 

2. Shrnutí odkazů na interní a externí dokumentaci (šablony a formuláře atd.)  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

• směrnice Spisový a skartační řád MěÚ, MP a JSDH 
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Rozhodující ukazatele pro hodnocení žádosti o přidělení obecního bytu 
 

Poř. 

č. 
Popis kritéria 

bodové 

hodnocení 

přidělené 

body 

1. Vazba na město Šumperk 

A. Žadatel(ka) má od dovršení 15 let věku trvalé bydliště ve městě Šumperku v celkové nepřetržité délce doby trvalého 

bydliště (1 – 6 bodů): 

➢ od 0 roku do 5 let 3  

➢ od 5 do 10 let 5  

➢ od 10 let déle 6  

➢ místo trvalého pobytu na MěÚ Šumperk 1  

B. Žadatel má trvalé bydliště mimo Šumperk a bydlí v Šumperku 3  

C. Žadatel má trvalé bydliště mimo Šumperk a pracoviště v Šumperku 1  

2. Zaměstnání a pracoviště nebo podnikání žadatele(ky) (1 – 20 bodů) 

A. Žadatel(ka) s místem výkonu práce, pokud je zaměstnán(a), nebo s místem provozovny, pokud podniká, 

v Šumperku po dobu 3 let a déle: 

➢ žadatel podnikající nebo s pracovní smlouvou na dobu neurčitou (u mateřské 

dovolené (dále jen „MD“) nebo rodičovské dovolené (dále jen „RD“) 

nepřerušený pracovní poměr) 

20  

➢ žadatel s pracovní smlouvou na dobu určitou, která se opakuje nebo prodlužuje 

déle jak 3 roky bez přerušení 
19  

B. Žadatel(ka) s místem výkonu práce, pokud je zaměstnán, nebo s místem provozovny, pokud podniká, 

v Šumperku po dobu kratší než 3 roky: 

➢ žadatel(ka) podnikající nebo s pracovní smlouvou na dobu neurčitou (u mateřské 

dovolené (dále jen „MD“) nebo rodičovské dovolené (dále jen „RD“) nepřerušený 

pracovní poměr) 

18  

➢ žadatel(ka) s pracovní smlouvou na dobu určitou 16  

C. Žadatel(ka) s místem výkonu práce, pokud je zaměstnán, nebo s místem provozovny, pokud podniká mimo 

Šumperk: 

➢ žadatel(ka) podnikající nebo s pracovní smlouvou na dobu neurčitou (u mateřské 

dovolené (dále jen „MD“) nebo rodičovské dovolené (dále jen „RD“) nepřerušený 

pracovní poměr) 

18  

➢ žadatel(ka) s pracovní smlouvou na dobu určitou, která se opakuje nebo 

prodlužuje déle jak 3 roky bez přerušení 
16  

➢ žadatel(ka) s pracovní smlouvou na dobu určitou, která se neopakuje nebo 

neprodlužuje déle jak 3 roky bez přerušení 
12  

D. Žadatel(ka) pracující na zkrácený pracovní úvazek, na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, 

který: 

➢ je invalidním důchodcem (I., II. nebo III. stupně – částečný či plný invalidní 

důchod), na MD nebo RD 
14  

➢ je starobním důchodcem 12  

➢ není výše uveden 8  

E. 
Žadatel(ka) bez pracovního poměru, který je: 

➢ invalidním důchodcem (III. st. – v plném ID) 10  

➢ invalidním důchodcem (I., II. st. – v částečném ID) 6  

➢ starobním důchodcem 5  

➢ na MD nebo na RD 4  

➢ nezaměstnaným 3  

➢ studentem 1  
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F Žadatel pečuje o osobu s přiznaným stupněm závislosti II., III. nebo IV. 18  

3. Čistý měsíční příjem na jednoho člena žadatelovy domácnosti (1 – 10 bodů) 

(rozlišeno dle velikosti oznámeného bytu) 
A. Příjem na 1 člena v případě bytu do 50m2 čisté podlahové plochy: 

➢ do 4.000,- Kč/měsíc 1  

➢ do 5.000,- Kč/měsíc 4  

➢ do 6.000,- Kč/měsíc 6  

➢ do 7.000,- Kč/měsíc 8  

➢ do 8.000,- Kč/měsíc 10  

➢ do 9.000,- Kč/měsíc 9  

➢ do 10.000,- Kč/měsíc 8  

➢ nad 10.000,- Kč/měsíc 7  

B. Příjem na 1 člena v případě bytu nad 50m2 čisté podlahové plochy: 

➢ do 4.000,- Kč/měsíc 1  

➢ do 5.000,- Kč/měsíc 2  

➢ do 6.000,- Kč/měsíc 4  

➢ do 7.000,- Kč/měsíc 7  

➢ do 8.000,- Kč/měsíc 9  

➢ do 9.000,- Kč/měsíc 10  

➢ do 10.000,- Kč/měsíc 9  

➢ nad 10.000,- Kč/měsíc 8  

4. Počet členů žadatelovy domácnosti (4 – 20 bodů) 

Za každou osobu, která bude řádně žit s žadatelem ve společné domácnosti vč. žadatele 

(posuzováno bude maximálně 5 členů jedné domácnosti). 

4/člen 

max. 20 
 

5. Dosavadní způsob bydlení žadatele(ky) (1 – 20 bodů) 

➢ žadatel(ka) užívá byt společně s jiným majitelem bytu, nájemcem bytu apod. (rodiče, 

přítel apod.), kde má trvalé bydliště 
20  

➢ nájem uzavřený na dobu určitou 18  

➢ podnájem u jiného nájemce se souhlasem majitele, spolubydlící 16  

➢ užívání ubytovacího zařízení (ubytovny) na základě vydaného povolení (souhlasu) 

majitele 
5  

➢ jiný způsob bydlení 3  

6. Stanovisko komise (1 – 20 bodů) 
Po posouzení naléhavosti a potřebnosti řešení bytové a sociální situace žadatele může 

komise přidělit další body, a to v závislosti na situaci žadatele vyplývající např. z přeplněnosti 

bytu, v němž doposud bydlí, z kvality užívaného bytu, ze zdravotních důvodů žadatele či člena 

jeho rodiny doložených lékařským potvrzením apod. 

  

Celkový počet získaných bodů:  
 

Datum hodnocení 

 

Podpis hodnotitele: 
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Potvrzení o bezdlužnosti 

k žádosti o přidělení bytu v majetku města Šumperka 

Žadatel: 

Jméno a příjmení: Datum narození: Potvrzuji bezdlužnost   
Nehodící se škrtnout 

   Ano/Ne 

Manžel/ka    

Jméno a příjmení: Datum narození: Potvrzuji bezdlužnost   
Nehodící se škrtnout 

   Ano/Ne 

 

Další osoby nad 18 let, které budou užívat byt společně s žadatelem: 

Jméno a příjmení Datum narození: Potvrzuji bezdlužnost 
Nehodící se škrtnout   

  Ano/Ne 

  Ano/Ne 

  Ano/Ne 

  Ano/Ne 

 

Potvrzení vydává na žádost žadatele oddělení daní a vymáhání pohledávek odboru 

finančního a plánovacího Městského úřadu  Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, (orientačně 

budova radnice, přízemí, dveře č. 407, 408). 

 

 

Podpis žadatele: ………………………………………………. 

 

Vyjádření oddělení daní a vymáhání pohledávek odboru finančního                      

a plánovacího Městského úřadu Šumperk: 
 

Potvrzujeme, že výše uvedená osoba/osoby k datu vydání tohoto potvrzení*: 

 má/mají splněny veškeré závazky vůči městu Šumperku 

 nemá/nemají splněné závazky vůči městu Šumperku (dluhy) 

*relevantní označte křížkem 

 

Datum vydání potvrzení: 

  

Podpis: 
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